
Zarządzenie Nr 57/2019 
Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia 4 czerwca 2019 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 
2019 r. w sprawiepodania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: 
wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2018, kwotę wykorzystanych 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty 
dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i 
gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono 
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 
zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz 
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje: 

 § 1.W Zarządzeniu Nr 54/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 
2019 r. w sprawiepodania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: 
wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2018, kwotę wykorzystanych 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty 
dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i 
gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono 
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 
zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz 
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, w Załączniku Nr 6 w 
wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono 
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 
umorzenia w roku 2018 w tabeli wiersz 4. otrzymuje brzmienie: 

4. Bio-Produkty Sp. z o.o. Torf-Kora-Palety Odroczenie terminu płatności zaległości 
podatkowych  

 

  



 § 2.Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Borne Sulinowo.  

 § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

 

 

 

 


